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للنشر الفوري
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"المراكز العربية" تعلن عن السعر النهائي لطرح أسهمها لالكتتاب
عطفا ً على إعالنها في  28أبريل  2019عن النطاق السععععع ر لطرح أسعععععهالها لال اااا ال ا االكتتاب
األولي العام أو الطرح ) ،ت لن شععر ا الالرا ا ال رب"ا المراكز العربية أو الشررركة ) ال"و عن
ا االال عالل"ا بناء سعععع ألال اروالر للالتسععععسععععا بالا ياوافق لع توج"ها ه"ئا السععععوق الالال"ا ،الا حدد
الس ر النهائي لطرح أسهالها لال اااا لقابل  26لاير س ود للسهم الواحد.
وقد سععالع عالل"ا بناء سععال اروالر لاالوب تلاا ا اااا بل  3.1لل"ار لاير س ع ود  826.7 /لل"ون
دوالر ألريكي  1بنسععاا تيط"ا وتععلع إلى  2%126لن إجالالي ارسععهم الالطروحا لال اااا وكلح حس ع
النس الاال"ا:
 الصناديق ال الا والصناديق الخاتا والالحافظ االساثالاريا الالدارة لن قِال ارشخاص الالرخص
لهم بنساا %57.1؛
 الالسععاثالرون غ"ر السع ودي"ن بالا في كلح الالسععاثالرين الخل"ا""ن ،الالسععاثالرين ارجان الالتهل"ن
والالساثالرين غ"ر الالق"ال"ن لن خالل اتفاق"ا لاادلا) بنساا %16.7؛ و
 الالساثالرون اآلخرون بالا في كلح الالتسسا الحكول"ا ،الشر ا الخاتا ،الالتسسا الالال"ا
وارشخاص الالرخص لهم) بنساا .%26.1
تأكيد تفاصيل الطرح
 تم تحديد س ع ر الطرح بالال  26لاير س ع ود للسععهم الواحد ،لالا ي ني أن الق"الا السععوق"ا للشععر ا
3
ب د الالوافقا على الطرح ساال  12.4لل"ار لاير س ود  3.3 /لل"ار دوالر ألريكي.
 تاالثل عالل"ا الطرح بطرح  95,000,000سهم تشالل  65,000,000سهم حالي و30,000,000
سعععهم جديد سععع"ام إتعععدارها لن قال الشعععر ا عن تريق ديادة رأل الالال يشعععار ال"ها لااال اً بـ
"أسهم الطرح")

 1لحولا باساخدا س ر ترف  3,75للريال الس ود لقابل الدوالر ارلريكي
 2لحولا باساخدا س ر ترف  3,75للريال الس ود لقابل الدوالر ارلريكي
 3لحولا باساخدا س ر ترف  3,75للريال الس ود لقابل الدوالر ارلريكي
CONFIDENTIAL
1

غ"ر لخصص للنشر بشكل لااشر أو غ"ر لااشر في الواليا الالاحدة أو أسارال"ا أو ندا أو ال"ابان أو جنوا أفريق"ا أو أ سلطا
قضائ"ا أخرى ،ويُ د خالف كلح لخالف للقانون








بل حام اال اااا  2.5لل"ار لاير سععع و  659 /لل"ون دوالر ،4باسعععاثناء خ"ار الشعععراء الا هو
 748 /لل"ون دوالر ألريكي5
لوضعع أدناه) ،ويال إجالالي حام الطرح  2.8لل"ار لاير سعع ود
بالا في كلح  12،825،000سهم للاخص"ص اإلضافي الا هو لوض أدناه) ،الاي تم تخص"صها
وفقًا لشروت خ"ار الشراء الا هو لوض أدناه).
سععع"االكن الالسعععاثالرون ارفراد لن اال اااا في ارسعععهم ضعععالن شعععريحا الالكااا"ن ارفراد في 9
لايو  2019لقابل سععع ر اال اااا ارولي ال ا والاال  26لاير سععع ود للسعععهم الواحد ،لن خالل
الانوك الالسالالا ،وهالا لاالوعا سالاا الالال"ا والانح ارهلي الااار .
ب د حصععععولها على الالوافقا لطرح أسععععهالها لال اااا ارولي ال ا  ،لن الالاوقع أن تقو الشععععر ا
بطرح  %20لن رأل الالال الال صدر ال ُال اد قال لالار سا خ"ار ال شراء الا هو لو ض أدناه)،
وقد تايد هذه النساا إلى  %22.7في حالا لالاسا خ"ار الشراء الا هو لوض أدناه).
لن أجل السعالاح لشعر ا جولدلان سعا ال رب"ا السع وديا  ،بصعفاها لدير االسعاقرار السع ر
"مدير اال ستقرار ال سعري") ،بانف"ذ ال الل"ا الالا لقا باالساقرار الس ر  ،وقالع شر ا فال
ال قاريا "مسررا م التيصرريض اي"ررا ي") بالن لدير االسععاقرار الس ع ر خ"ار شععراء "خيار
الشراء") ،والذ يساط"ع لدير اال ساقرار الس ر بالوجاه أن يشار أسهالا ً إضاف"ا تصل إلى
 12,825,000سعععهم حد أقصعععى ،وهو لا يالثل  % 13.5لن إجالالي ارسعععهم الاي يشعععاالل عل"ها
الطرح "أ سهم التي صيض اي"ا ي") ،بس ر اال اااا .وساكون لالار سا خ"ار الشراء لااحاً
ي بنا ًء على إخطار لن لدير اال ساقرار ال س ر خالل فارة ال تاااود الثالث"ن
ي أو جائ أل
ب شكل ل أل
يولا ً لن ال"و الاالي لادء تداول ارسعععهم في السعععوق الالال"ا السععع وديا تداول) " ترة االسرررتقرار
السرررررعري") .وسعععععاكون أ أسعععععهم يام توف"رها بالوج خ"ار الشعععععراء ،بنف الالرتاا لن جال"ع
النواحي ،لع ارسععععععهم الالااعا في الطرح بالا في كلح لن ناح"ا تودي ا اررباح وغ"رها لن
الاودي ا الاي تم اإلعالن عن ها أو إجراؤها أو دف ها  ،وسعععععع"ام شععععععراؤها وفقًا لنف الشععععععروت
وارحكا الاي تخضع لها ارسهم الالااعا في الطرح ،وس"شكل شريحا واحدة تلح ارسهم.

التواريخ الرئيسية للطرح
التاريخ
األحداث الرئيسية
إعالن السع ر النهائي رسععهم الطرح والاخصعع"ص  8لايو 2019
الالتقع لألسعععهم الخاتعععا بشعععريحا الالتسعععسعععا
الالكاااا
فارة ترح ارسععععهم الخاتععععا بشععععريحا الالكااا"ن  9لايو  2019يو واحد)
ارفراد
الالوععععد النهعععائي لاقعععديم تلاعععا اال ااعععاا ودفع  12لايو 2019
الرسععععو الالسععععاحقا للالشععععار ا بنا ًء على ارسععععهم
الالخصصا لتقاا ً لشريحا الالتسسا الالكاااا
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إعالن الاخص"ص النهائي رسهم الطرح واسارداد  14لايو 2019
ألوال االشاراك الاائدة إن وجد )
ب عععد االناهعععاء لن جال"ع الالاطلاعععا
القانون"ا كا الصلا

الااريخ الالاوقع للادء باداول ارسهم

واإلجراءا

للالايد لن الال لولا وللحصععععععول على نشععععععرة اإلتعععععععدار ،يرجى ديارة لوقع ه"ئا السععععععوق الالال"ا
) (www.cma.org.saأو لوقع شععععععر ا الالرا ا ال رب"ا ) (www.arabiancentres.comأو لواقع
الالساشارين الالال""ن )www.morganstanleysaudiarabia.com )www.sambacapital.com
)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia )www.alahlicapital.com
اناهى-لالستفسارات:
مجموعة برنزويك (لالستفسارات ايعالمية)
(+971) (0) 4 560 9600
Arabiancentres@brunswickgroup.com
المستشارون الماليون
سامبا كابيتال لألصول وإدارة االستثمار
+966 11 211 7435
شركة مورغان ستانلي السعودية
+966 11 218 7000
شركة األ لي كابيتال
+966 11 874 7106
جولدمان ساكس العربية السعودية
+966 11 279 4820

جاد ل الر باشي  /ج"ال آالن الليا اإلنال"ايا)
جال"ل فهالي  /لحالد أبوديد الليا ال رب"ا)
حسن الاشي
ل اا ال نقر
وس"م الخط"
ايال الدوسر

بيان إخالء مسؤولية
تندرج الال لولا الواردة في هذا اإلعالن في إتار أغراض ت ريف"ا فقط وال يُقصععععععد لنها أن تكون اللا
أو شععععععاللا .وال يالكن االعاالاد على الال لولا الواردة في هذا اإلعالن أو على لدى دقاها أو نااهاها أو
ا االالها لن قال أ شخص ر غرض ان .الا أن الال لولا الواردة في هذا اإلعالن قابلا للاي""ر.
قد يكون توديع هذا اإلعالن لق"دا ً بالوج القوان"ن الالطاقا في ب ض الواليا القضعععععععائ"ا ويا على
ارشععخاص الحائاين على أ لسععاند أو ل لولا أخرى لشععار إل"ها في هذا اإلعالن أن يكونوا على درايا
بأ ق"ود لن هذا القا "ل وأن يلاالوا ب ها .إن عد االلا ثال ل هذه الق"ود قد ي اار انا ها ا ً لقوان"ن اروراق
الالال"ا ر لن هذه الواليا القضائ"ا.
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ال يشععكل هذا اإلعالن عرضععا ً لا"ع اروراق الالال"ا للشععر ا داخل الواليا الالاحدة ارلريك"ا أو إل"ها .وال
ياود ترح أو ب"ع ارسعععععهم الالشعععععار إل"ها في هذا اإلعالن داخل الواليا الالاحدة دون تسعععععا"لها بالوج
قععانون اروراق الالععال"ععا ارلريك"ععا ل ععا  ،1933وت ععديالتععه قررانون األوراا المرراليررة ) ،أو إدراجهععا في
ل اللا ل فاة أو غ"ر خاضع ا لشععروت الاسععا"ل الالنصععوص عل"ها في قانون اروراق الالال"ا .وإن الشععر ا
لم ولن تقو باسععععععا"ل أ جاء لن ارسععععععهم الالطروحا بالوج قانون اروراق الالال"ا أو قوان"ن أ لن
ا لواليا داخل الواليا الالاحدة ،أو الق"ا با اااا عا ريا أوراق لال"ا داخل الواليا الالاحدة .وال يام
توديع نسعععخ لن هذا اإلعالن وال يالكن تودي ها أو إعادة إرسعععالها أو إرسعععالها بأ تريقا أخرى ،بشعععكل
لااشر أو غ"ر لااشر ،داخل الواليا الالاحدة أو إل"ها.
ال يا ضالن هذا اإلعالن أو ي شكل عر ضا ً لا"ع ار سهم الال شار إل"ها أو الاالال عرض ل شرائها لن قال أ
شععخص في الواليا الالاحدة أو أسععارال"ا أو ندا أو جنوا أفريق"ا أو ال"ابان أو في أ دولا يكون ف"ها لثل
هذا ال رض أو االلاالال غ"ر قانوني .أل
وإن عرض وب"ع ارسععععععهم الالشعععععععار إل"ها في اإلعالن لم ولن يام
تسععا"لها بالوج قوان"ن اروراق الالال"ا الال الول بها في أسععارال"ا أو ندا أو جنوا أفريق"ا أو ال"ابان .ولع
لراعاة ب ض االسعععاثناءا  ،ال ياود عرض أو ب"ع ارسعععهم الالشعععار إل"ها في هذا اإلعالن في أسعععارال"ا أو
ندا أو جنوا أفريق"ا أو ال"ابان أو لصال أو لحساا أ لواتن أو لق"م بأسارال"ا أو ندا أو جنوا أفريق"ا
أو ال"ابان .ولن يكون هناك ترح عا لألسهم في أسارال"ا أو ندا أو جنوا أفريق"ا أو ال"ابان.
في الدول ارعضعععاء في المنطقة االقتصرررادية األوروبية يشعععار إلى ل لنها ،دولة عضرررو معنية ) ،هذا
اإلعالن وأ عرض قد يطرح ب ده لوجه فقط لألشععععععخاص باعااارهم لسععععععاثالرين لتهل"ن بالال نى
الالقصعععععود في توجيهات نشررررررة ايصررررردار مسرررررتثمرون مؤ لون ) .ولهذه ارغراض ،يقصعععععد با ا"ر
توجيهات نشررررة ايصررردار الاوج"ه  EC / 71/2003وت ديالته الاي تشعععالل الاوج"ه ، )EU / 73/2010
وياضععععالن ذلح أ تداب"ر تنف"ذيا كا تععععلا في الدولا ال ضععععو الال ن"ا .ألا في الالاللكا الالاحدة ،ف ن هذا
اإلعالن لوجه حصععععرا ً إلى الالسععععاثالرين الالتهل"ن ) (iل ألالن يالالكون خارة لهن"ا في الالسععععائل الالا لقا
باالسععععععاث الارا الاي تدخل في نطاق الالادة  )5 19لن قانون ارسععععععواق والخدلا الالال"ا ل ا 2000
الارويج الالالي) قانون  ،2005بصععععع"ياه الال دلا "القانون ) أو  )2الذين تنطاق عل"هم الالواد لن 49
 )2أ) إلى د) لن القانون ،و  )3والذين ياود إبالغهم بذلح قانون"اً ،وأ نشععععات اسععععاثالار يا لق بهذا
اإلعالن يام فقط لن خالل هتالء ارشععععععخاص وال ياود لي"ر هتالء ارشععععععخاص أن ي اللوا بالوج هذا
اإلعالن.
يندرج هذا اإلعالن في سعععع"اق الال لولا فقط وال يشععععكل تحع أ لرف لن الاروف عرضععععا ً أو دعوة
لالشعععاراك ،وال يشعععكل أسعععاسعععا ً أو قاعدة يالكن االعاالاد عل"ها التخاك قرار باالسعععاثالار في أ أوراق لال"ا
للشر ا.
وال يشكل هذا اإلعالن أو لحاوياته أسال ر عرض أو الااا لن أ نوب لدى أيا سلطا أو اخاصاص
قضععائي وال ياود االعاالاد عل"ه بهذا الشععأن .ويحق للالسععاثالرين اال اااا في اروراق الالال"ا ال ُالشععار إل"ها
بهذا اإلعالن فقط وفقا ً لنشععرة اإلتععدار النشععرة ) الال االدة لن ه"ئا السععوق الالال"ا في الوقع الالناس ع .
ويالكن الحصول على نُ سخا لن النشرة ،عق اإلعالن ،لن لكا الاسا"ل الاابع للشر ا أو عار لوق ها
اإللكاروني .www.arabiancentres.com
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ال يشكل هذا اإلعالن عرضا ً ليرض قواعد ترح اروراق الالال"ا وااللااالا الالساالرة .وال تاحالل ه"ئا
السوق الالال"ا و شر ا السوق الالال"ا الس وديا تداول) أيا لستول"ا عن لحاويا هذا اإلعالن ،وهالا ال
تقدلان أ إقرار أو ت هد ف"الا يا لق بدقا لحاوياته أو ا االالها ،وتخل"ان لستول"اهالا بشكل واض عن أ
الااا لن أ نوب ان بخصععععععوص أ خسععععععارة قد تنام عن أو بسععععععا االعاالاد على أ جاء لن هذا
اإلعالن.
ت د نشعععععرة الطرح الدول"ا والاي تم إعدادها بخصعععععوص الطرح  ،الالسعععععاند الوح"د الاللا قانون"ا ً والذ
يحاو على ل لولا عن الشر ا والطرح خارج الالاللكا ال رب"ا الس وديا .وفي حال وجود أ فروقا
ب"ن هذا اإلعالن ونشعععرة الطرح بالليا ال رب"ا و /أو نشعععرة الطرح الدول"ا ،وبحسععع الحالا ،تسعععود نشعععرة
الطرح بالليا ال رب"ا و /أو نشرة ال رض الدول"ا.
قد يحاو هذا اإلعالن على إفادا كا داللا ل ساقال"ا أو يالكن اعااارها ذلح .يالكن أن ي سادل على هذه
اإلفادا الالسععاقال"ا لن خالل اسععاخدا لصععطلحا تشعع"ر إلى الالسععاقال ،بالا في كلح لفردا ي اا أو
ياوقع أو ي اقد أو يالكن أو َي اار أو لن الالالكن أو يُقدر أو ياوقع أو ياناأ أو ينو
أو قد أو يا أو لحاالل أو يخطط أو تقدير أو يسعع ى أو ينايي أو سععوف  ،سععواء في
تعع"يا النفي أو اإلثاا أو غ"رها أو الالفردا الالشععابها لها في الال نى ،أو عند الاطرق لالسععارات"ا"ا أو
الخطط أو ارهداف أو ارحداث الالسعععاقال"ا أو النوايا .إن أ إفادا أو ب"انا لسعععاقال"ا ت ك وجها نار
الشر ا الحال"ا بشأن ارحداث الالساقال"ا وهي عرضا للالخاتر الالا لقا بارحداث الالساقال"ا وغ"رها لن
الالخاتر وال شكوك واالفارا ضا الالا لقا بأعالال ال شر ا أو ناائج ال الل"ا أو الو ضع الالالي أو ال س"ولا
أو الاوق ا أو النالو أو االسععععععارات"ا"ا  .يالكن أن تاسععععععا ال ديد لن ال والل في اخاالف الناائج الف ل"ا
بصعورة جوهريا عن تلح الواردة في الاوق ا أو الاقديرا أو الا"انا الالسعاقال"ا الصعادرة عن الشعر ا،
ويشععععععالل كلح ب"ن جاللا ألور أخرى ،الالخاتر الالا لقا بالشععععععر ا وعالل"اتها تحديداً ،وتطورا ارحداث
االقاصعععاديا والصعععناع"ا ال الال"ا ،وتأث"را الاطورا االقاصعععاديا والسععع"اسععع"ا واالجاالاع"ا في الالاللكا
ال رب"ا السع وديا .أل
إن اإلفادا والا"انا الالسعاقال"ا ت ار فقط عن الال ط"ا الالااحا في تاريخ اإلدالء بها.
ويخلي ل لن الشر ا ولا هد الايط"ا والشر ا الااب ا لهم لستول"اتهم بشكل واض عن أ الااا أو
ت هد باحديث أو لراج ا أ ب"ان لسععععاقالي وارد في هذا اإلعالن سععععواء نا"اا لاوفر ل لولا جديدة أو
أ تطورا لساقال"ا ولا إلى كلح.
ل" هناك أ ضعععالان لحدوث الطرح ويا عد اتخاك قراراتكم الالال"ا اسعععانادا ً على نوايا الشعععر ا خالل
هذه الالرحلا ف"الا يا لق بالطرح .ال يشكل هذا اإلعالن توت"ا لا لقا بالطرح .وإن االساحواك على ارسهم
الاي ياطرق لهععا هععذا اإلعالن قععد يُ ألرض الالسععععععاثالر لالخععاتر ا"رة تاالثععل في خسعععععععارة جال"ع ارلوال
الالساثالرة .ويا على ارشخاص الذين يدرسون إلكان"ا الق"ا بهذه االساثالارا اساشارة شخص لتهل
ولاخصص في هذا النوب لن االساثالارا .
ياصععععرف لا هدو الايط"ا حصععععرا ً لصععععال الشععععر ا دون أ شععععخص آخر ف"الا يا لق بال رض .وهم لن
يا اللوا لع أ شععععخص آخر باعاااره أحد عالالئهم ف"الا يا لق بالطرح ،ولن ياحاللوا الالسععععتول"ا تااه أ
شععععععخص آخر غ"ر الشععععععر ا لاوف"ر الحالايا الالالنوحا ل الالئهم ،أو لاقديم الالشععععععورة ف"الا يا لق بالطرح،
ولحاوى هذا اإلعالن أو أ ل اللا أو إجراء أو أ لسألا أخرى لشار إل"ها في اإلعالن.
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غ"ر لخصص للنشر بشكل لااشر أو غ"ر لااشر في الواليا الالاحدة أو أسارال"ا أو ندا أو ال"ابان أو جنوا أفريق"ا أو أ سلطا
قضائ"ا أخرى ،ويُ د خالف كلح لخالف للقانون

تم إعداد لحاويا هذا اإلعالن لن قال الشععر ا وتاحالل وحدها الالسععتول"ا عالا ورد ف"ه .ال ياحالل أ لن
لا هدو الايط"ا أو أ لن لدراءهم أو لسععتول"هم أو لولف"هم أو لسععاشععاريهم أو و الئهم أ لسععتول"ا أو
الااالا لهالا انع وال يقدلون أ ت هدا أو ضععالانا تععريحا أو ضععالن"ا ،عن لدى تععحا أو دقا أو
ا االال الال لولا الواردة في هذا اإلعالن و ذلح ف"الا يخص أ ل لولا تم حذفها لن اإلعالن) أو أ
ل لولا أخرى لا لقا بالشر ا أو الشر ا الااب ا لها أو الشر ا الالرتاطا بها ،سواء انع الال لولا
بصعععع"يا خط"ا أو شععععفه"ا أو لرئ"ا أو إلكارون"ا ،و "فالا انع لنقولا أو لااحا ،أو عن أ خسععععائر لهالا
انع سواء انع ناتاا عن هذا اإلعالن أو لحاوياته أو لرتاطا به بشكل أو بآخر.
ف"الا يا لق بطرح ارسعععهم ،يحق لكل لن لا هد الايط"ا وأ لن الشعععر ا الااب ا لهم ،االسعععاحواك على
جاء لن اروراق الالال"ا في الطرح بصععععععفا رئ"سعععععع"ا قد تالكنهم لن الشععععععراء أو الا"ع أو ال رض للا"ع أو
االحافال أو الاصعععرف لحسعععاباتهم بهذه اروراق الالال"ا وغ"رها لن اروراق الالال"ا الااب ا للشعععر ا أو أ
اسععععاثالارا لرتاطا بالطرح أو غ"ره .وبالاالي ،ف ن أ إشععععارة واردة في نشععععرة الطرح الصععععادرة بالليا
ال رب"ا أو في نشععرة الطرح الدول"ا ،بالارد نشععرها ،إلى إتععدار أسععهم الشععر ا أو عرضععها أو االشععاراك
ف"ها أو االسععاحواك عل"ها أو الا الل ف"ها يا أن تفهم على أنها تشععالل أ إتععدار أو عرض أو ا اااا أو
شعععععراء أو ت الل لن قال لا هد الايط"ا وأ لن الشعععععر ا الااب ا لهم والاي ت الل وفق هذه الصعععععفا.
وباإلضععععععافا إلى كلح ،يحق لالا هد الايط"ا وأ لن الشععععععر ا الااب ا لهم الدخول في ترت"اا تالويل"ا
تشعععععالل عقود وعالل"ا الااادل وعقود الفروقا ) لع الالسعععععاثالرين ف"الا يا لق باروراق الالال"ا الاي يالكن
لالا هد الايط"ا وأ لن الشر ا الااب ا لهم االساحواك عل"ها أو االحافال بها أو الاصرف بها لن وقع
آلخر .ال ينو أ لن لا هد الايط"ا اإلفصعععععاح عن أ لن هذه االسعععععاثالارا أو الا الال باسعععععاثناء
اإلفصاح الالطلوا بالوج القانون أو الالاطلاا الانا"ال"ا.
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